
	  
	  
Inschrijvingsvoorwaarden	  zomer	  Dansimpuls	  2016	  	  
	  	  	  	  	  	  
•	   Inschrijving	  is	  mogelijk	  per	  losse	  les.	  	  	  
•	   Als	  je	  inschrijft	  voor	  3	  of	  meer	  lessen	  ontvang	  je	  t/m	  15	  juni	  15%	  
vroegboekkorting	  op	  het	  totale	  bedrag.	  	  
•	   Vanaf	  16	  juni	  ontvang	  je	  bij	  inschrijving	  voor	  3	  of	  meer	  lessen	  5%	  
korting	  op	  het	  totale	  bedrag.	  
•	   Zodra	  je	  je	  inschrijfformulier	  hebt	  verzonden	  ontvang	  je	  per	  e-‐mail	  
daarvan	  een	  kopie.	  	  	  	  
•	   Je	  inschrijving	  is	  pas	  geldig	  na	  ontvangst	  van	  je	  betaling.	  	  	  
•	   Inschrijving	  gebeurt	  op	  volgorde	  van	  ontvangen	  betalingen,	  echter	  
VOL	  IS	  VOL!	  	  	  
•	   Online	  inschrijven	  kan	  bij	  voorkeur	  tot	  1	  augustus	  2016.	  Bij	  
ontvangst	  van	  betaling	  ná	  1	  augustus	  2016	  kan	  deelname	  niet	  meer	  
worden	  gegarandeerd.	  	  	  
•	   Het	  eventueel	  wijzigen	  van	  gemaakte	  keuze(s)	  wordt	  vanaf	  1	  juli	  
in	  behandeling	  genomen.	  Voor	  wijzigingen	  wordt	  €	  10	  
administratiekosten	  in	  rekening	  gebracht.	  	  
•	   Annulering	  na	  1	  augustus	  is	  niet	  meer	  mogelijk,	  het	  reeds	  
betaalde	  bedrag	  kan	  niet	  worden	  gerestitueerd.	  Bij	  annulering	  voor	  1	  
augustus	  kan	  in	  bijzondere	  gevallen	  het	  reeds	  betaalde	  bedrag	  geheel	  of	  
gedeeltelijk	  worden	  gerestitueerd.	  	  
•	   Een	  inschrijving	  kan	  te	  allen	  tijde	  door	  een	  collega	  dansdocent	  
worden	  overgenomen.	  Dit	  betreft	  dan	  een	  wijziging	  van	  inschrijving.	  	  	  	  
•	   Bij	  minder	  dan	  12	  deelnemers	  kan	  een	  activiteit/les	  geannuleerd	  
worden.	  Als	  	  deelnemer	  van	  die	  activiteit/les	  kan	  je	  dan	  alsnog	  (zonder	  
extra	  kosten)	  een	  andere	  activiteit/les	  kiezen	  of	  het	  reeds	  betaalde	  
bedrag	  terugontvangen.	  	  
•	   Ben	  je	  nog	  geen	  lid	  van	  DANSBELANG	  en	  wil	  je	  lid	  worden	  en	  
profiteren	  van	  het	  lagere	  lestarief	  voor	  leden,	  meld	  je	  dan	  via	  
Dansbelang.nl	  aan	  als	  lid.	  
	  
	  



Den	  Bosch,	  20	  mei	  2016	  


